
 
 

 

   یهامدل فاراتل یباتر نتیکاباستفاده از  یراهنما

 SBC96-26-AB,SBC96-40-AB  

      SBC96-28-AB,SBC96-42-AB
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

  





 
 

 
 

 گفتار:پیش

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصوالت فاراتل، ورود شما را به 

 خانواده بزرگ فاراتل تبریک میگوییم.

درباره چگونگی استفاده از دستگاه و دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی 

 شرایط نگهداری از آن است.

های جبران ناپذیر و از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت

های فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفاده

 ایید.بعدی در جای مناسبی نگهداری فرم

فاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن کیفیت محصوالت و سطح رضایت مشتری به کار 

برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت می

 باشند.انتقادات و پیشنهادات شما می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 ینگهدار نکات و یمنیا یهشدارها

 .ردینگ قرار آتش و حرارت معرض در یباتر نتیکاب شود دقت -

 دستگاه یورود اتصال عدم صورت در یحت ها،یباتر از دستگاه یخروج برق نیتأم علت به -

 .دارد وجود یگرفتگبرق خطر برق، یشبکه به

 .  نشوند کوتاه ای بلند عنوان چیه به یباتر نتیکاب و اسیوپی یارتباط یهاکابل -

 (شود هماهنگ فاراتل فروش از پس خدمات با ضرورت صورت در)      

 یداخل اتصاالت است ممکن. نشود وارد ضربه یباتر نتیکاب به مطلقاً نقل و حمل هنگام در -

 .ندیبب بیآس هایباتر

 .گردد حاصل نانیاطم نتیکاب بدنه به A یباتر نتیکاب یهاکابل سر اتصال عدم از -

 زیپره جداً یباتر نتیکاب نالیترم با دست تماس از ،یکیالکتر شوک خطر احتمال لیدل به -

 در یدیاس مواد وجود علت به رایز دیینما یخوددار هایباتر نمودن باز از نیهمچن. شود

 .دارد وجود پوست به دنیرس بیآس احتمال آنها

 و گردد انجام نفر دو توسط حتماً دستگاه ییجابجا ،یباتر نتیکاب وزن بودن باال به توجه با -

 .گردد حاصل نانیاطم نصب مکان بودن مناسب از
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 دستگاه هیاول یمعرف -1

زمان  در اسیوپیمتصل به  زاتیتجه یبانیپشت جهت فاراتل SBC96-ABمدل  یهایباتر نتیکاب

  یسر یهااسیوپی همراه به توانیرا م هایباتر نتیکاب نی. ااندشده ساخته و یطراحقطع برق 

SDCو DSS آمده است استفاده نمود. 1که در جدول  فاراتل شرکت ساخت 
 

SDC DSS 

SDC2000X-RT 
SDC3000X-RT DSS3000X-RT 

  SBC96-AB یسر یهایباتر نتیکاب با سازگار یهااسیوپی: 1 جدول
 

اتصال این دو کابینت پس از تشکیل شده است که  Bو  Aاین کابینت باتری از دو کابینت مجزای 

یکسان  Bو   Aهر دو کابینت های شماره سریالکه  گرددمیتامین   96Vولتاژ خروجیبه یکدیگر 

 باشند.می

طراحی  نیز  اینچی استاندارد را دارد در 19باتری عالوه بر اینکه امکان نصب در رک  این کابینت

 نتاژ وبصورت طبقاتی روی هم موتوان بدون نیاز به رک امکانی در نظر گرفته شده است که می

 استفاده گردد.

 دستگاه نصب -2

 انجام فاراتل شرکت فروش از پس خدمات مجاز ندهینما توسط دیبا تنها دستگاه نصب 

 .شود

 گردد انجام نفر 2 توسط نصب دیبا دستگاه، یباال وزن علت به. 

 Aکابینت  یبندبسته داخل اتیمحتو -1-2

  لوازم جانبی هر دو دستگاهA  وB  در داخل بسته بندی کابینت باتری A.قرار دارد 

 یباتر نتیکاب دستگاه A 

 دستگاه از استفاده یراهنما دفترچه 

 فروش از پس خدمات ندگانینما ستیل 

 یگارانت کارت 
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  رهیعدد دستگچهار L یمشک  

 یمشک یسرب رهیعدد دستگ چهار  

 4 چیعدد پ بیست و چهارx8 یمشک نهیچهارسو سرخز 

 نگهدارنده نیپ با ینر یکیپالست هیپا عدد هشت 

 نگهدارنده نیپ با یمادگ یکیپالست هیپا عدد هشت 

  ارت اتصال میسدو عدد 

 یکیسرام وزیف عدد کی 

 دستگاه نصب محل انتخاب -2-2

 :شود گرفته نظر در ریز نکات دیبا دستگاه نصب محل انتخاب در

  باید در جایی دور از منابع  وطراحی شده داخل ساختمان جهت استفاده در  دستگاهاین

 گرد و غبار قرار داده شود. ،گرمایی، باران، رطوبت، هوای اسیدی

  10دستگاه باید حداقلcm امکانشود که  نصبدر جایی  وجانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 

 .باشد داشته وجودگردش هوا 

 حدود  دیبا یمحل نصب باتر یدماC025 کاهشبه شدت  یباالتر عمر باتر ی. در دماباشد 

 .ابدییم

 باشد اشخاص تردد ریمس در دینبا یباتر نتیکاب و اسیوپی یارتباط یهاکابل. 

 
 

 اسیوپی یراهنما دفترچه در شده اشاره یهاتیمحدود به دستگاه نصب محل انتخاب در 

 .گردد توجه زین
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 یباتر نتیکاب یاندازراه و نصب -3

  رک در نصب -1-3

 ای ینیس استحکام از رک داخل در نتیکاب نصب از قبل Lگردد حاصل نانیاطم نگهدارنده یها. 

 شوند نصب رک نییپا قسمت در هایباتر نتیکاب است بهتر. 

 د.نشو چیشکل پ L یبه قطعات فلز هارهیدستگ ابتدا الف -1 شکل مطابق -1

طابق بسته شود )م Aو  B هایبه بدنه دستگاه چیشکل با چهار عدد پ Lاز قطعات  کی هر -2

 باشد. رونیشکل به سمت ب L(. توجه شود که خم داخل قطعات ب -1شکل 

های رک بسته قسمت( توسط پیچترین در داخل بدنه رک )در پایین Bابتدا کابینت باتری  -3

 ج( -1بر روی آن در داخل رک نصب گردد. )مطابق شکل  Aکابینت باتری سپس و  شود

 

 
 ا و دستگاه در رکهرهیدستگ اتصال مراحل :1 شکل

 (2ایید. )مطابق شکل در داخل بدنه رک نصب نم  Bو A  هایاس را در باالی کابینتیوپی -4

 گردد انجام نفر 2 توسط نصب دیبا دستگاه، یباال وزن علت به. 
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 اس در رکها و یوپیی قرارگیری کابینت باترینحوه :2 شکل

 رک از استفاده بدون دستگاه نصب -2-3

 Bو  A هاییباتر نتیکاب هر یک از ییباال قسمت یرو شده نصب یکیپالست نیپ عدد چهار -1

 .دیینما خارج خود یجا از را

  Bو A هایجعبه دستگاه یمخصوص رو یهانیپ لهیبوس را یمادگ یکیپالست هیپا عدد چهار -2

 .دیینما مونتاژ

 مونتاژ Bو  A جعبه دستگاه ریزمخصوص  یهانیپ لهیبوس را ینر یکیپالست هیپا عدد چهار -3

 .دیینما

نری و مادگی بر روی هم چفت  های پالستیکی)به طوریکه پایه Bرا روی دستگاه  A دستگاه -4

  قرار دهید.باشند( 

 (3قرار دهید و در جای خود محکم نمایید. )مطابق شکل  Aاس را روی کابینت یوپی -5
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 اس در خارج از رککابینت باتری ها و یوپیقرارگیری  نحوه: 3 شکل

 یباتر نتیکاب یاندازراه -3-3

 شود انجام فاراتل شرکت فروش از پس خدمات مجاز ندهینما توسط دیبا تنها دستگاه نصب. 

راحل م، دستگاه را مطابق ها بصورت رک یا بر روی همآماده نمودن اولیه کابینتپس از 

 اندازی نمایید.زیر راه

 .دیینما متصل اسیوپی و B دستگاه به را A دستگاه ارت -1

. دیده قرار B نتیکاب یوزیفجا داخل در را  Aنتیکاب یجانب لوازم داخل در موجود DC وزیف -2

 (4شکل مطابق)

 

 
 قرار دادن فیوزی نحوه: 4 شکل
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 .دیینما متصل B نتیکاب به را A نتیکاب از To SBC B کابل -3

 به را A (To UPS) یباتر نتیکاب 96VDC یخروج کابل است خاموش اسیوپی کهیحال در -4

 .دیینما متصل اسیوپی پشت کانکتور

  دیینما روشن مربوطه یراهنما دفترچه مطابق را اسیوپی -5
 

 از پس خدمات مجاز ندهینما توسط کامل طور به دیبا یگارانت کارت دستگاه، نصب از پس 

 . شود لیتکم فروش

 .دهدیم نشانرا  یباتر نتیبا کاب فاراتل یهااسیوپی استقرار ینحوه 5 شکل 

 

 
 SDC و DSS یهااسیوپی به SBC96-AB یهایباتر نتیکاب اتصال: 5 شکل

 هایباتر نتیکاب نمودن اضافه -4-3

برای این  .نمود یرا با هم مواز 96V یباتر نتیکابعدد  دو توانیم ،یبانیپشتزمان  شیافزا جهت

دوم متصل نموده و  نتیکاب BAT EXTENDED To کانکتور به را اول 96V نتیکاب یخروجکار 
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. الزم به ذکر است که ارت هر دو کابینت  دییوصل نما UPSدوم را به  نتیکاب یخروج کانکتور

96V (6 )مطابق شکل. باید توسط یک رشته سیم به یکدیگر متصل گردد 

 

 
 SBC96-AB یهایباتر نتیکاب عدد دو نمودن یمواز :6 شکل

 

 شتریب توسعه به ازین صورتنمود. در  یمواز گریکدیبا  توانیم را یباتر نتیکاب دو حداکثر 

 .دیآور عمل به فاراتل فروش از پس خدمات واحد با را الزم یهماهنگ حتماً  ها،یباتر نتیکاب

 یکیزیف مشخصات جدول -4
 

 مدل
 ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد

(mm) 

 (Kg) وزن

 بندیبسته با خالص
SBC96-26-A 

SBC96-26-B 

SBC96-28-A 

SBC96-28-B 
 181*533*490با پایه و دستگیره:           

 177*500*444بدون پایه و دستگیره:      

  410*680*580          :   یبندبسته با 

46 56 

SBC96-40-A 

SBC96-40-B 

SBC96-42-A 

SBC96-42-B 

66 76 

 یکیزیف مشخصات: 2جدول
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 فروش از پس خدمات و یگارانت-5

 گردد. یک کارت گارانتی مشترک با یک شماره سریال صادر می Bو  Aبرای هر دو کابینت 

 کارت و شده نصب فروش از پس خدمات مجاز ندگانینما توسط که ییهادستگاه تنها -1

 .بود خواهند ضمانت مشمول شود، یندگینما مهر به ممهور آنها یگارانت

 از پس خدمات ندهینما توسط کارت گارانتی مندرجات است الزم دستگاه، دیخر هنگام -2

 مربوطه قسمت و دهیگرد داریخر لیتحو امضا و مهر از پس و لیتکم( نصب عامل)فروش

 .گردد ارسال فاراتل شرکت به ندهینما توسط

 دیخر هنگام لذا باشد،یم اعتبار فاقد نصب عامل یامضا و مهر بدون و ناقص کارت گارانتی -3

 .گردد لیتکم خدمات یندگینما و فروشنده توسط کارت گارانتی است الزم

 در مندرج) فروش از پس خدمات مجاز یهایندگینما توسط منحصراً یگارانت خدمات ارائه -4

 خواهشمند لذا. شودیم انجام کارت گارانتی یارائه قبال در و( خدمات ندگانینما ستیل

 .دییفرما دقت آن ینگهدار و حفظ در است

 .شود انجام فروش از پس خدمات یهایندگینما توسط دیبا و بوده گانیرا دستگاه نیا نصب -5

 .باشدیم داریخر یعهده به هازیپر ارت نیتام و ساختمان داخل یکشکابل -6

 و نصب بابت ندهینما( یشهر درون و یشهر برون) ذهاب و ابیا ینهیهز پرداخت -7

 .باشدیم داریخر عهده به سیسرو

 .باشدیم یگارانت مشمول ماه 12 مدت به نصب خیتار از دستگاه نیا یهایباتر -8

 یگارانت مشمول هایباتر یخراب نشوند، نصب دیخر از پس ماه 6 تا حداکثر هایباتر چنانچه -9

 .گرددینم

 :دینمایم نقض را کارت گارانتی اعتبار ریز موارد

 مجازریغ افراد توسط دستگاه نصب -1

 اتصال و مناسب ارت فقدان ،یکشکابل در مشترک نول از استفاده ح،یصح یکشکابل فقدان -2

 عدم و دستگاه استقرار محل بودن نامناسب ،یاصول ریغ نصب دستگاه، به ارت نادرست

 دستگاه ینام توان با یمصرف توان تناسب

 ،یسوزآتش گر،ید ایاش با برخورد ارتفاع، از سقوط نقل، و حمل ،ییجابجا از یناش صدمات -3

 دستگاه داخل به عاتیما ورود ای تماس هرگونه و لیس زلزله،
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 اشخاص توسط ریتعم و سیسرو ،یدستکار دستگاه، ضمانت برچسب شدن مخدوش -3

 رمجازیغ

 نداشته مطابقت یگارانت کارت پشت برچسب با شده نصب یهایباتر CODE چنانچه -4

 .بود خواهد یگارانت فاقد شده نصب یهایباتر باشد،


